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وقفات وطنية

1

1902
 دخول الريـاض15.1

1938
استخراج أول برميل بترول4.3

1924
1924

إعالن المجلس األهلي للشورى20.12

تأسيس الديوان الملكي

1932
توحيد المملكة وإعالنها23.9

المملكة العربية السعودية 

1945
توقيع ميثاق هيئة األمم المتحدة26.6

1960
تأسيــس أوبـــك10.9

1953
تولي الملك سعود بن عبدالعزيز9.11

الحـكــــم

تأسيس مجـلس الشـورى بدًال عن
المجلس األهلي للشورى  1926

29.8

اتفاقية امتياز التنقيب عن البترول 1923

تأسيـس مجلس الوكـالء1925

1953
وفاة الملك عبدالعزيز آل سعود9.11

رحـمــه هللا

تأسيــــس مجـلس الــوزراء السـعـــودي بــدًال مـن
مجـلس الوكـالء  1953
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1964
تولي الملك فيصل بن عبدالعزيز2.11

الحـكـــم 

1975
استشهاد الملك فيصل بن عبدالعزيز25.3

1975
تولي الملك خالد بن عبدالعزيز الحكم25.3

1958
1970

11.5

1992
1.3

إصدار نظام مجلــس الـــوزراء

2006
18.10

تشكيل هيئة البيعة

إصــدار أول خطــة للتنمـيــــة

إصدار نظام المناطق الذي يقسم المملكة
إلى 13 منطقة إدارية

2015
وفاة الملك عبدهللا رحمه هللا وتولي23.1

الملك سلمان بن عبدالعزيز الحكم 

رئاسة المملكة قمة مجموعة
العشريــن 

2017
تولي األمير محمد بن سلمان21.6

والية العهد

2020

وفاة الملك فهد رحمه هللا وتولي
الملك عبدهللا بن عبدالعزيز الحكم 

2016
اإلعالن عن برامج رؤية السعودية25.4

 2030

تأسيس مجلس الشؤون االقتصادية والتنميـــة
ومجلس الشؤون السياسة واألمنية 

1982
13.6

2005
1.8

وفاة الملك خالد رحمه هللا وتولي
الملك فهد بن عبدالعزيز الحكم

2015
29.1
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المحتويات

الخصائص السكانية05
والحيوية

الصحة19

التعليم23
والتدريب

الزراعة والمياه27
والبيئة

الثقافة41
واإلعالم

التجارة46
واالستثمار

الخدمات والتنمية53
االجتماعية

المال والتأمين56
واألسعار

سوق العمل62

الصناعة65

النقل72
والمواصالت

التقنية76
واالتصاالت

الشؤون اإلسالمية81
والحج والعمرة

السياحة والترفية85
والرياضة

الطاقة92

المنشآت101
االقتصادية

القطاع105
العسكري

السعودية108
والعالم



    مقدمة

 في هذا التقرير نوّجه مراصدنا ونركز عدساتنا على أهم
 المعلومات واالحصائيات التي اجتهــدنا في انتقائهـا
 وعرضهـا، وكّنا كمن يلتقط الدرر من محيط زاخر بالكنوز،
 ويجمـع النجـوم الالمعـة من فضـاء مزدحـم بالمجــــرات

والكواكــب الزاهــرة

"      معلومة سعودية"
  تقريٌر نطلقه تزامًنا مع اليوم الوطني الـ 90 للمملكــة،
 ونكشـف فـي هـذا الرصـد الموجــز الجوانــب المهمــة
 التي قد تخفى عن المهتمين باكتشـاف مالمـح وطـن
 الســالم والعــزة، ولتكــون هـذه األرقــام حادينا ومصدر

اإللهام ودافعنا لتجسيد شعارنا
"همة حتى القمة"

90

4

فريق العمل

:

.
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الخصائـص السكـانيـة 
والحيوية
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 تقــع المملكـــة العـربيـــة السعـوديــة فـي أقصـى الجنـوب
 الغربـي من قـارة آسيـا يحدها غربًا البحر األحمر وشرقًا الخليج
 العربـي واإلمارات العربيـة المتحـدة والبحرين وقطر وشماًال

 الكويت والعـراق واألردن وجنـوبـًا اليمـن وسلطنـة عمـان

الموقــــع 1



7

2,000,000
كم2

مــن مســـاحــة شبــه الجزيــرة العـربيــة 70%

كـــم
4,415

البـــريـــة
كـــم

2,640
الشريــط الســاحلــي

 أطــــوال الحـــدود
 السعـــوديـــة

المسـاحـــة والحـــدود 2
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المــنـــــاخ
مناخ المملكة في العموم قاري حار صيفًا بارد شتاًء وأمطارها شتوية

يعتدل المناخ على المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية

المناطق الوسطى صيفها حار وجاف وشتاؤها بارد وجاف

ترتفع على السواحل درجة الحرارة والرطوبة

تسقط األمطار في فصل الشتاء والربيع، وهي أمطار قليلة على مناطق 

كبيرة من المملكة ماعدا المرتفعات الجنوبية الغربية فأمـطارها موسمية 

صيفية غزيرة نسبيًا

الرطوبة ترتفع على السواحل والمرتفعات الغربية في معظم أيام السنة 

وتقل كلما اتجهنا إلى الداخل

3
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ُتقسم المملكة إلى (13) منطقة إدارية
تنقســـم المنطقـــة إلـــى عـــدد مــن المحــافظـــات

تنقســم المحـافظـة إلـى مراكـز ترتبـط بها إداريًا

 20,000
قريــة وهجــرة

 16
أمــانــة رئيســة

 285
بلديــــة

 269
بلديـــة تــابعـــة 

لألمانــات

منطـقــــة 
إداريـــة

13
مدينـــة
46

رئيسيـــة
20

المنطقة الشرقية أكبر 
المناطق

28%
الباحة أصغر المناطق

0.6%

التـقسيم اإلداري 4
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 تحتفـل المملكـة العربيـة السعوديـة بيومهـا الوطنـي في
 اليـوم األول من برج الميزان الموافق 23 سبتمبر (أيلول) من
  كل عـام وذلـك تخليــدًا لذكـرى توحيـد المملكـة وتأسيسهـا

م(1932   )عام 1351هـ

اليوم الوطني 5
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 مستطيل الشكل عرضه يساوي ثلثي طوله، أرضيته خضراء
 وتتوسـطــه الشهــادة (ال إله إال هللا محمد رسول هللا) بخــط

 الثلـث وتحتهـا سيـف عـربـي تتجـه قبضته نحو سارية العلم،
 وال يجـوز تنكيسه أو مالمسته األرض أو الماء وذلك احترامًا

للشهادة المكتوبة عليه

العلــــم 6
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 يتألـف من سيفيـن عربييـن منحنييـن متقـاطعيـن تعلوهما
 نخلـة. ويرمـز السيفـان للقوة والمنعـة والتضحية أما النخلة

فترمز للحيوية والنماء والرخاء

الشعار الرسمي 7
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 الوحـدة األساسيـة لعملـة المملكـة هـي الريـال السعـودي
 وهــو مغطــى بالذهــب وقــابــل للتحويــل إلـى العمــالت

األجنبيـة ويسـاوي 100 هللة

عملــة المملكــة 8
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النظـــام المتـــري
القيـــاس

المقاييس والموازين9

الكيلــــــو غــــــرام
الــــــــوزن
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 تعتمـد المملكة على التقويم الهجري المستند على هجرة
 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مــن مكــة المكرمــة إلــى
 المدينـــة المنـــورة. والسنــة الهجريــة القمريــة 354 يومـــًا

مقسمة إلى اثني عشر شهرًا قمريًا

التقــويـــم 10
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العطــالت
الرسمية 11

الجمعـــة والسبـــت

عطلة نهاية األسبوع

تبــدأ مـن الخـامـس والعشريـن من شهـر 
رمضـان حتـى الخـامـس مـن شهـر شوال 
ومدتهـا مـن عشـرة أيـام إلـى أسبـوعيـن 
حسب توافقها مع عطلة نهاية األسبوع

عطلة عيد الفطر

تبـدأ مـن الخـامــس مـن شهـر ذي الحجـة 
حتـى الخـامـس عشر منه. وتعطل الدوائر 
والمــؤسســات الحكــوميــة أثـنـاء هـــذه 

اإلجـــازات

عطلة عيد األضحى

يـوافـــق اليــوم األول مــن بــرج الميـــزان 
الموافـق 23 سبتمبـر (أيلـول) مـن السنـة 

الميالدية

اليوم الوطني للمملكة
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34,218,169
إجمالي السكان

19,739,056
ذكـــور

14,479,113
إنـــاث

سعــــودي

21مليـــون
غيـر سعـــودي

13مليـــون

المناطق المأهولة 
بالسكان

الـرياض

8,216,284

األعلـــى
الحدود الشمالية

365,231

األدنـــى

الســـكــــان 
والمساكن 12



الرياض

206,486
48,860

171,356
66,294

31,660

مكة المكرمة

المدينة المنورة

القصيم

الشرقية

130,106

عسير

الباحة

85,088
48,982

تبوك حائل

25,118

16,244
الحدود الشمالية

جازان

21,886
نجران

17,220

869,300
سجـل ألسـرة سعوديـة

18

األسـر السعــوديــة13
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الصحــــة
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286
القطاع الحكومي

164
القطاع الخاص

46,568
األطبـــاء

4,802
أطبـاء األسنان

12,679
الصيــادلـــة

87,362
التمــريــــض

71,762
الفئات الطبية المساعدة

223,173
إجمــالـي القــوى العـاملــة

مستشفــــى450

44,665
القطاع الحكومي

19,146
القطاع الخاص

سـريــرًا طبيـــًا63,811

 معتمـدة من المجلـس المركــزي العتمــاد
المنشـــآت الصحيـــة  من القطاع

الخــاص

112

 الخــدمــــات
الصحيـــة 14
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منجزات طبية 15

عدد ساعات فصل 
التوائم

ساعة531 31 ديسمبر 1990
أول عملية لتوأم 

سعودي
متوسط التكلفة

مليون ريال2

فــصــــل تـــــوأم 
سيــامــي

عملية46
األطفـــال

دولـة20
مدروســـة

حـالـة107

التــوائـــم السيــاميــة

23
شهرًا

 ُعمر أصغـــر حــالـــة لــزراعــة قلــب
لرضــيــع سعــودي

44
عـامـًا

 ُعمر أكبر حالة لزاعــــة قـلــب
صنـــاعــــي لمـــريـــــض
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بنـوك الدم 16
+ بنـــك دم228

107
فرعــــــــــي

24
مــركــــــــزي

97
مـتـنـقــــــل

312.26
وحـــدة دم

180,537
وحــــدة بــــالزمــــا 

طازجـة ومجمـدة

151,313
وحـــدة صفـــائـــح 

دمويـــة

312,000
وحدة استهالك في المستشفيات

متبـــــــــرع
ألـــــــف

449+
مـن المتبــرعيــــــن مـن 

المنطقة الشرقية

24%
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التعليـــم والتـدريـــب
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التعــليـــم

475,903
المعلمـــون

105,666
اإلداريـــــون

5,381
المستخدمــون

10,132
العمــــال

29+
جامعة حكومية

38+
 جـامعــة وكليــة

أهليـة

4
 أكـــاديميــــــات

حكوميـــة

4
 كليات تقنية

حكومية

32
كليــــة

11
مسافة القطار

كيلومتًرا

87
 كــليـــــات تقنيــــة
 متوسطة للطالب

والطالبات

7
 كليات ومعاهد

عسكرية

5,986,414
 عــدد طـــالب التعليـــم العـــام فــي

المملكـــة

13,428,147
رياًال إجمالي إنفاق األسر السعودية على الوسائل التعليمة

ومــراكـــز أبحـــاث تقنيـــة وعلميـــة
مؤسسات
106

 جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن أكبر جامعة نسائية في
العالم، تضم

17

3,043,875
إنـــاث

2,937,844
ذكـــور
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 الموهـبة
واالبتكار

64,188
 رياًال حجم اإلنفاق

على االبتكار

2,340,916
 ريـــاًال اإليــــرادات

على االبتكار

64,188
 عدد المؤسسات التي

تعمل في االبتكار

335,403
المشتغلين في االبتكار المؤسسي

المشــاركــة فـي مسـابقـات المـوهوبيــن

18

ذكـــور234,449إنـــاث100,954

جــــوائــــز8مشــاركــًا19

مسابقة            الدولية للعلوم والهندسة

جـــوائــز47مشـاركـًا69

المسـابقات الدولية واإلقليمية

فـائـزًا27مرشــح102مشروعًا6,352مشـاركـًا84,418

األولمبياد الوطنـي لإلبداع العلمي

المشتغلون من الشباب السعودي

15 - 19 عامًا

إنــــــاث
2.4%

ذكــــور
3.8%

20 - 24 عامًا

إنــــــاث
16%

ذكــــور
24%

25 - 29 عامًا

إنــــــاث
38%

ذكــــور
36%

30 - 34 عامًا

إنــــــاث
44%

ذكــــور
84%

Intel



60
مكتبة

 جامعية ووطنية
 لحفظ اإلنتاج

الفكري والمعرفي

26

المكتبــات 19

84

2,500,000
مصدر المقتنيات المتوفرة في المكتبة 

75,000
صورة تاريخية نادرة للملوك واألمراء 

والمناطق الجغرافية 

مخطوط أصلي
5,000

مخطوطة مصورة
16,000

 المكتـبــــات
العـــامــــة
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الزراعــــــة والميــــــاه 
والبيئـــة
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735,732
عدد األشجار المزروعة 2019

شتلة
في المنتزهات الوطنية

578,419
محميـــة

14

كـــم

49,614
شجـــرة

735,276

11
عدد المنتـزهـات الوطنيــة

 األشجـــار
الزراعية 20
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نوع سمك في البحر 
األحمر

1,280
نوع سمك في الخليج 

العربي

542

صيــــــاد
8,802

مركبًا في الخليج 
العربي

2,141
مركبًا في البحر 

األحمر

8,788

30,370
 عامًال القوى العاملة

في صيد األسماك

100,000
طـــن

15.5
 إجمالي تكلفة صناعة
 المــأكــوالت البحريــة

فــي المملكــة

مليار ريال

االســتـــزراع السمــكـــي

عدد مشاريع الروبيان 6
6,089,136

تصديــــرإنتـــاج الروبيـــان
لـ 32 دولـــة

طـن50,000

 صيـــــــــد
األسماك 21
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نخــلــــة
30+مليـــون

طـــــــن
1.5+مليـــون

منطقة الرياض
8مليـــون

منطقة القصيم
7.3مليـــون

منطقة المدينة 
المنورة

5مليـــون
منطقة الشرقية
مليـــون 4

 زراعـــــــة
النخيـل 22



31

14,308,912
أشـجـــار الزيــتـــون

9,306,872
المثمــــر

اإلنــتـــاج

طــــن357,819

الُمبـــــاع

طــــن347,297

 زراعـــــــة
الزيتون 23
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اإلنفاق السنوي
ريـــــــال

1,000,000,000+

االستيراد السنوي
60,000طــــن

مـزرعـــة
847

شجــــرة
100ألـــف

شجــرة مثمـــرة
82ألـــف

الناتج المحلي من البن 
العربي

646طــن

 زراعــــة
البــــن 24
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 الزراعــــــــة
المتخصصة 25

مسـاحــة مــزارع النخيــل العضـويــة

كــــــم386,819

مساحة مزارع المواد الطبية والعطرية العضوية

كــــــم6,568

كـــم
مساحة مزارع الخضار 

العضوية

43,859
كـــم

مساحة مزارع الفاكهة 
العضوية

1,583,000

كـــم
مساحة مزارع الحبوب 

العضوية

42,991
كـــم

مساحة مزارع األعالف 
العضوية

58,025
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الميـــاه

8,611
 إجمالي عدد آبار وزارة البيئة

والمياه والزراعة

151,497
 اإلجمالي التراكمي لرخص

اآلبار

 المملكــة أكبـر دولـة فـي العـالــم
ال تجـري بهـا أنهـار

2,067,570
تنقية لمحطات  اإلنتـاجيـة   الطـاقـة 

اآلبار والسدود 2019

م3/يوم

121,356
أطوال أنابيب شبكات المياه 2019

كـــم

5,390
أطوال أنابيب نقل المياه المحالة

كـــم

34,729
أطوال أنابيب شبكات الصرف الصحي 2019

كـــم

3,493
الحضريــــة

1,400
الصناعيــة

10,500
الزراعــيـــة

 الطلب السنوي على المياه 2019

522
ســــــــًدا

2,304.390,647
السعـــة التخــزينيــة

السدود

26

2م2م2م

2م
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كميـــة إنتـــاج العســـل

طــــن137,276

(تـقــليــديــــة)

طــــن78,988

(حــديثــــة)

طــــن58,289

إنتـــاج العســـل 27
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مصنًعـــا265

مصدر مياه الشرب في المنازل على مستوى المملكة

9.83%
شبكة عامة

12.96%
فـــالتـــر

17%
صهريج - وايت

59%
عــبــــوات

طرق الصرف الصحي في المنازل على مستوى المملكة

62%
شبكة عامة

0.70%
 شبكة خاصة

38%
حــفــرة 

 مصادر مياه الشرب
والصرف الصحي 28
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منطقة برية وبحرية103

تستهدف المملكة حماية

األرض التي تغطيها 
الغابات

مساحـة
1.35%

المحميــــــات 
البحريــة

مساحـة
0.33%

تشغـــــل 4٪ مــــــن 
مساحة المملكة

14منطقة
مــــن مــســــاحــــة 

المملكـــة

%10تمثـــل

المحميات الطبيعية 29
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 طــرق التخلـص من
النفـــايــــات 30

99%
الحاوية العامة

0.36%
الحــــــرق

0.02%
الدفـــــن

نــوعيــة المخلفــات

3,905
عــضـويــــة

3,411
بالستيكية

1,701
زجــاجيـــة

1,207
زراعــيــــة

382
كيماوية

298
طبيـــة

1,603
معــدنـيــة
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المخلفات اإللكترونية31

أعلى المناطق

مكـة المكرمــة

12,030,375

أدنى المناطق

الباحــــة
320,347

48,301,922
عدد المخلفات اإللكترونيـة

التي تنتجها األسـر

5,81
نفاية إلكترونيـة
متوسط األسرة

كغ
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إعادة التدوير

النفايات الصناعية النفايــات الصلبــة

إعـادة تدويـر إعادة تدوير أقـل من

81%

المتوقع عام 2035
إعـادة تدويـر

1%22%

130,000,000
إجمالـي النفايـات المتولـدة

32
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الثقـــافـــة واإلعـــالم



البدواني
في منطقـــة الحجــاز

42

الفلكلور السعودي33

مع وجود 60+ لهجـة تنـوع الفلكلـــور،
وأبـــرز أنواعــه

ينــدرج تحت نشـــاط األلعـــاب 
الحركيــــة

الـرديــــح
أطول لعبة تمتد إلى 12 ساعة

لعبــه في ينبـع النخل، وينبــع 
البحــــــــر

البيشانة
استخــــدم فــي منــاسبـــــات 

اجتمـاعيـــــة

دق الطبـــول الستدعــاء رجال 
القبيلة استعــداًدا لرد غــزو أو 

العكـــــس

العـجــــل
لعبة شعبيــة قديمـــة 

اشتهـــرت بها ينبــــع البـحــــر

تؤدى عند استقبــال وتوديــع 
ـــــارة البح£

التعشير الحجازي
يعتمـــد على اللعـب بالحديــد 

والنــــــار

رقصــة حربيــة قديمــة تشبـــه 
االستــعــــراض العسكـــــري

العرضة النجديــة
رقصة الحــرب التي يؤديهـــا النجديون

أدرجت ضمن قائمة التراث الثقافي غير المادي 2015

كانت أحد أهازيج الحروب في الماضـي

العرضـة الرسميــة للمملكــــة

منتشر في منطقة عسير منذ 
أكثر من 200 عام

لون وفن حماسي استعراضي

الـدمــــة 
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الثقافة والترفيه34

35.36%
من األسر لديها 
مكتبــة منزليــة

53.02%
قـراءة الصحــف 
أو المـجـــــــالت

55.41%
قـــراءة الكتـــب

39.36%
مشــاهــــــــــدة 
التـلـفـــــــــــــــاز

2.51%
معــارض الكتب

39.62%
السيـنـمــــــــــــا

53.91%
مدن المــالهي 

والتسليـــــة

8.96%
مهـرجـــانـــــات 
وطنيــة تراثيـــة

7.97%
مهـرجـــانـــــات 

األعيــــــاد

2.31%
األحــــــــــــــداث 
الريـــاضيــــــــــة

53.96%
االستمـــاع إلى 
المحـطـــــــــات 

اإلذاعيــــــة

92%
زيــارة األماكــــن 
الثقــافـيـــــــــــة 
والتـــرفيهـيـــــة
في مقر اإلقامة 

زيــارة األماكــــن 
الثقــافـيـــــــــــة 
والتـــرفيهـيـــــة

داخـل المملكـــة 
وخارجـهـــــا

55.15%

متحفـًا تابعــًا لقطاع 
التراث الوطنـــي

23
متحـفـــًا حكــوميـــــًا

53
متحـفـــًا خـــاصـــــــــًا

162

70.03%
األماكن األثريـة 
والتـــاريخيـــــــة 
والمتـــاحــــــف
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اللغات المفضلـة35
في الثقـافـة 

في القراءة

العربية
76.67%

لغات أخرى اإلنجليزية
7.54%10.96%

في الكتابة

العربية
76.70%

لغات أخرى اإلنجليزية
7.42%11.05%

في التحدث

العربية
81,25%

لغات أخرى اإلنجليزية
7.08%11.57%

في تصفح اإلنترنت

العربية
81.84%

لغات أخرى اإلنجليزية
24%12.69%
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مشاهدة العروض المسرحية

العربية
77.42%

لغات أخرى اإلنجليزية
7.29%10.42%

مشاهـــدة التلفــــاز
واالستماع إلى المحطات اإلذاعية

العربية
80.02%

لغات أخرى اإلنجليزية
7.51%11.29%

سماع الموسيقى

العربية
74.22%

لغات أخرى اإلنجليزية
7.68%10.90%

اللغات المفضلـة
في الترفيــــه 36
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التجـــارة واالستثمـــار
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صنـدوق االستثمـارات37
العـامـــــة 

صندوق الثروة السيادية للمملكة

س عام  1971م ُأس¼

من بين أكبــر صناديـــق الثــروة السيـاديـــة عالميـــًا

يختص بـ تمويل المشاريع ذات القيمة االستراتيجية

المركز التاسع بإجمالي أصول تقدر بـ

مليـــار دوالر360
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الهيئات الملكية السعودية

الهيئة الملكية 
لمحافظة العال

هيئـة تطويــــر 
المنطـقــــــــة
الشــرقيـــــــــة

الهيئـــــة الملكـيــــة 
لمدينة مكة المكرمة 
والمشاعـر المقدسة

2014 2014 2017

هيئة تطوير منطقـة 
المدينـــة المـنـــــورة

2009
هيئة تطويـر منطقة 
مـكـــــة المكــرمــــــة

2000

الهيئـــة الملكـيــــــة 
للجبيــــــل وينبــــــــع

19751974
الهيئـــة الملكـيــــــة  
لمديـنـــة الريـــــــاض

هيئات التطوير38
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الحصــول على 
معلومــات عن 
سلع أو خدمات

المشاركـة فـي 
الشبـكــــــــــات 

االجتماعيــة

البــحـــــث عــن 
مـعـــامـــــــالت 
تتعلق بالصحــة

24.25%11.78%97.34%

االتــصــــــــــــال 
الهاتـفـــي

أنشطة التعليم   بيــــع السـلــــع 
والخدمــات

59.12%0.98%11.09%

االستـمــــاع إلـــى 
اإلذاعة ومشاهدة 

التلفزيــون

تحميل برمجيات 
وتطبيـقـــات

11.55%27.68%

قـــراءة أو تحميــــل 
الصحف و المجالت 
والكتب اإللكترونية

الــدردشـــــــــــة 
والمــدونــــــات 
والمجموعـــات 

اإلخباريـــــة

ممارسة أو تحميل 
ألــعــــاب وأفـــالم 
وصور وموسيقى 

وفيديـــــو

14.68%29.76%19.47%

استخدامات اإلنترنت39
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                  من حجم 
التجارة اإللكترونية 
فـــي الشــــــــــرق 
األوســط والعالـم 
العربــــي تــأتــــي 

من المملكـة

التجارة اإللكترونية40

45%

 5028.5

عـــدد المتسوقيـــن 
إلكتــرونيــــــــا

     

عـــدد المتــاجــــــــــر 
اإللكتـــرونيــــــــــــــة 

السعوديـــــــة

45,000
مـــن السكـــــــــــان 
يتســـوقــــون عبــر 

اإلنتــــــرنـــت

مليار ريــــــال   
حجم سوق التـجارة 

اإللكترونيــــــة

45,000

14
حجم سوق التجــارة 
اإللكتــــرونيـــــــــــة 
واللوجستيــــة في 

المملكــــــــة

80 مليــار ريـــالمليون متسوق

+%
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+4 مليون
نقطة بيع

9 مليار

1.6 مليار عملية
(NFC) العمليات المنفذة عبر تقنية

+360 ألف
جهاز لنقاط بيع التي تعمل بخاصية

(NFC) االتصال القريب المدى

أجهزة الجوال الذكية

الدفع اإللكتروني41

دفع إلكتروني
287 مليار ريال

قيمة العمليات

ريـــــــــال قيـمــــــة 
المعامالت التقنية

75 مليــار 9 مليــار
ريـــــــــــالعمليـــــــة 

106.5 مليون

ســـــداد

19.7 مليون 445 مليار
عمليـــــــة عمليـــــــة  ريـــــــــــال

270 مليون
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شراء السلـع والخدمـات42
عن طريق اإلنترنت

30.17%
نـعـم

69.83%
ال

وسائل الدفع المستخدمــة في شراء
السلع والخدمات عن طريـق اإلنترنت 

عنــد االستــالم

89.48%
بطاقة االئتمان

37.33%
الشيك المصرفي 

0.02%

بطاقـة هديـــة 
مسبقة الدفــع

0,45%
خدمــة الدفـــع 
عبـــر اإلنتـــرنت

0.43%

بطاقـة الصــراف 
اآللي أو التحويل 

اإللكتروني

14.34%
نقاط من برنامج 
المكــافــــآت أو 

االستـــرداد 

1.13%

حســـاب متـصـــل 
برقــم الهـــاتــــف 

المتنقــــل

0.58%
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الخدمـــات والتنميـــة 
االجتمــاعيــة
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العمل الخيري43

منظمة تعمل في القطاع الخيري
2598

5215911,125

تشمل أنشطة القطاع

لجنــة للتنميــــة 
االجتماعيـــة

منظمــة عامــة جمعيـة لتحفيظ 
القــرآن الكريـــم 

66617169
دعـــم الـعـمـــــل التنمية واإلسكان

الخيري والتطوع
البيئــــــــة 

30183674
الـجـمعـيـــــــــــات 
والروابط المهنية

الـخــدمـــــــــــات 
االجتماعيـــة

الصـحــــــة

6013518
الدعـوة واإلرشــاد 

الدينــــــي
التعليم واألبحاث الثقافة والترفيه
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المساعدات الخارجية44

 دوالر

3,812 عدد المشاريع الُكلي

توزعت المشاريع على

جهة سعوديـة 
مانـحــــة

بدأت في عام 1975م بــ  10 مشاريع 

اآلن 824 مشروًعا عام 2019م، وشملت

12
قــارات وشبـه 

قــــارات

9
شريكــًا
323

دولــــة
155

1652
المساعدات

اإلنسانية

1370
التعليم

236
النقل

97
الزراعة

84
المياه 

61
الصحة

59
مشاريع أخرى

57
الطاقة

45
األعمال الخيرية 

37
مستشفيات

4,497,291,336
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المـــــال والتـــأميـــن 
واألسعـــار
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األصـول االحتياطيـة45
للمملكـة

الــوارداتالصادرات

981,012
مليون ريال لعام 2019مليون ريال لعام 2019

574,361

مــــــــــــــــــواد
بتروكيماويــــة

 مــــواد بـنـــــاء
وحديــــــد

33323
ألف طن

 منتجــات نفطيـــة
مكـررة وغـاز

126614
ألف طن

18826
ألف طن

ألف طنألف طنألف طن

 مـــواد أخـــرىبضائع معابــــر

12975
منتجــات زراعيـــــة

12220640
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محلــــي

11
أجنبــــي

14

25
بنكــًا في السعـوديـــــة

2071
فرًعا للبنوك العاملة

18,490
ATM جهاز

البنوك السعودية46



أجهزة الصرف اآللي47

31,540,067
بطاقة مدى

2019 2018 2017
18,882 18,685 18,333

جهـــــازًاجهـــــازًاجهـــــازًا

2015
17,223

2016
17,887

جهـــــازًا جهـــــازًا

1995
1,124

جهـــــازًا

بلغ عدد أجهزة الصراف اآللي لعام

59
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صنـاديق االستثمار

مليار ريال إجمالي أصول الصناديق
159.96

عدد الصناديق

253
عدد الصناديق

عــــام 1992 عــــام 2019
52

األصول األجنبية

26.52
مليـــار ريـــــال

األصول المحلية

133.44
مليـــار ريـــــال

بإجمــالـي

 12.40
مليـــار ريـــــال مشتــركــــــــًا

عدد المشتركين

33,162

48
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49
لعام 1971م

5,373
لعام 1980م

58,782

متوسط دخل الفرد
(ريال/ سنوي)

لعام 1990م

28,967
لعام 2000م

34,708

لعام 2010م

71,862
لعام 2019م

86,902
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ســوق العـمـل 
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سوق العمل50

933,966

عدد العاملين
8,597,433

متناهية الصغر

2,494,554
صغيـــــرة

1,752,733
متوسطـة

3,416,180
كبيــــــــرة
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الجنسيــــات51
حسب سوق العمل

185 جنسيـة

8 جنسيات تشكل 85٪ من اإلجمالي

 207

الهندية
19.4%

الباكستانية
14.5%

البنجالديشية
14.4%

الفلبينية
11.3%

اليمنيـــــة
5.07%

المصريــة
14.3%

اإلندونيسية
4.19%

السودانية
2.5%

متوسط ساعات العمل
الشهرية

212
للذكور

202
لإلناث



65

الصنـــاعـــة
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المنشآت الصناعية52

1,040,407
ذكــــور

113,320
العاملين

173,200,705
اإليـــرادات

49,623,534
النفقـــات

100,229
إنـــــــاث

إجمالي المنشآت الصناعية111,934

شركة عاملة في قطــاع التأمـين6,659

إجمالي العاملين1,140,636

ريــاًال إجمــالــي النفـقـــات2,366,891
على البحـث والتطويـــر

منها 6,794 منشأة تأسست قبل عام 1979

متناهية الصغر
87,577

صغيرة
17,889

متوسطة
5,833

كبيــــرة
635



منشآت الصناعات53
التحـويليـــة

108,815
منشـــأة

993,530
عامــــًال

أقل من 5 عاملين

85,039
منشــــــأة

192,769
عـامـــــًال

5 - 19 عاملين
18,022

منشــــــأة
151,704

عـامـــــًال

20 عامًال فأكثر
5,754
منشــــــأة

649,057
عـامـــــًال

67
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أعلى المنتجات غير النفطية تصديرًا

المـعـــادن اللـدائـــــن  المطـــــاط

األسمــــدة
 الحـديـــــــد

بيض طيور والصلب

 العـســـــل
 الطبيعــي

 منتجـــــات
 التقطيـر

 صنــــاعـــة
 األلبـــان

 الـوقـــــود
 والزيـــوت
 المعدنيـــة

 الصناعـات
  الكيمياوية

 األلمنيـــــوم
  ومصنوعاتـه

 آالت وأجهزة
 ومـعــــــدات
   كهربــائيـــــة

 أجهزة التسجيل
 المسمــوعــــــة
   المـرئــيـــــــــــــة

االستيراد والتصدير54



صنع في السعودية55

عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة
والكبيـــــرة

المدن الصناعية

صناعات معدنية

69

35
مدينة صناعية

+3500
مصنــع منتـــج

198,8
 مليـون م² األراضي
الصناعية المطورة

202
صناعات خشبية

69
صناعات ورقيــة

83
الصناعات البالستيكية والكيميائية

166

صناعات غذائيـة

95



70

حقوق الملكية الفكرية56

بــــراءات االختـــراع

3,651
عالمات تجاريـــة

480
براءة اختراع مسجلة

1,188
طلبــات محليــة

النمــاذج الصناعيــة

804
طلبات النماذج الصناعية

564
شهادات نماذج صناعيــة

195
شهــادات محليــــة

العالمات المحليــة

348
طلبــــــات محليــــة

العالمـات التجاريــة

37,669
طلبات العالمات التجارية

10,210



استيـراد واستهـالك57
العطور والبخـور

71

 69.83%
من ُسكان المملكة يستخدمون البخور، منهم

3.8 مليارات دوالر 
االستثمار في قطاع العطـور

88.70%
سعودي

11.30%
غير سعودي

2 مليــــار
قيمة العطور الشرقية

5 مليـــــار 
قيمة سوق العطور سنويًا، منها 
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النقل والمواصالت
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مطار الملك خالد الدولي

المطارات58

الريــاض 
س عام 1983 ُأس¼

القدرة االستيعابية للمسافرين 
12,000,000 مسافر

المساحة 225.000 م2 

مطار الملك فهد الدولي 

الدمام
س عام 1999 ُأس¼

القدرة االستيعابية للمسافرين 
8,000,000 مسافر

المساحة 761 كم2

مطـار الطائــف الدولـــي

س عام 1976 ُأس¼
القدرة االستيعابية للمسافرين 

550,000 مسافر
المساحة 48.000 كم2

المطارات الداخلية

8 إقليمية
15 محلية
11 أرمكوا

4 قواعد عسكرية
7 أخرى

 مطار الملك عبد العزيــــز
الـدولــــــي

جــــــدة
س عام 1981 ُأس¼

القدرة االستيعابية للمسافرين 
7,500,000 مسافر

المساحة 91 كم2

 مطار األمير محمد بن عبد
العزيــــز الدولــي

المطار القديم 1950 
المطار الجديد 2015

القدرة االستيعابية للمسافرين 
4,800,000 مسافر

المساحة 27 كم2

مطار دولي وداخلي

5 مطارات دولية، وهي



السكك الحديدة59
والقطار 

قطار الرياض – الدمام

قطار الحرمين السريع

طوله 1418 كم لنقل الركاب والبضائع ويشمل

 449 كم 
خــط نقــل الركاب

 400 كم 
الخطوط الفرعيــة

 569 كم 
شحــن البضــائــــع

طوله 450 كم

سرعة تتجاوز 300 كم/ساعة

ربـــــــط كــــًال من
جدة ومكة المكرمة بخط مزدوج بطول 78 كم

جدة والمدينة المنورة بطول 410 كم 

قطـار ســــار

طوله 2750 كم

مخصص لنقل الركاب والمعادن

6 محطات للركاب في مشروع قطار الشمال
موزعة على 

القصيــمالمجمعة مطار الملك خالد

الـجـــوفحــائـــــل  الحـديـثـــــة

74

1
4

2
5

3
6



الطرق والجسور60

66,000 كم132,000 كم

12,000 كم49,000 كم

 أطوال الطـــرق البريـــة 
الموجودة بالمملكة

أطــوال الطــرق البريـــة

 أطـــــــوال الـطــــــــــرق
باتـجــــاه واحــــد

  أطـــــــوال الـطــــــــــرق
المــزدوجــــــة

5,000 كم 
 طــرق سريعــــة تجـــوب

أنـحـــاء المملكــــة

75
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التقنية واالتصاالت



167,904,944
ريال اإليرادات التشغيلية

77

11,415

123,267
العاملين

المنشآت

تكنولوجيا المعلومات61
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29.8 37%
مــــن المنــــــازل
مشمولة بشبكة
األلياف الضوئية

29.3
ميغابايت في الثانية
معــــدل سرعة شبكة
النطــــــاق العريــــض

للهواتف النقالة

88%
تغطية شبكة الجيل
الرابــــع مـــن عــــدد

السكان

التقنية إلى المنازل62

ميغابايت في الثانية
معــــدل سرعة شبكة
النطــــــاق العريــــض

للمنـــــازل
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األجـهـــــــــزة
المستخدمــة
فــي النفـــاذ
 إلى اإلنترنت

 االستخدامات

االمتـــالك

99.57%

الهاتف المتنقل

9.64%

 الحاسوب المكتبي

26.65%

 الحاسوب المحمول

4.47%

 الحاسوب اللوحي

96.74%

الهاتف المتنقل

الهاتف المتنقل

96.97%

79.37%

 بريد إلكتروني

 46.48%

 الحاسوب

88.60%

اإلنترنت

92.95%

 التلفزيون

 20.57%

 الراديو

 27.07%

 الهاتف ثابت

امتالك األجهزة التقنية63



80

 الحصول على معلومات من األجهزة الحكومية
17.69%

 االستفادة من الخدمات الحكومية
 87.89%

 الحصول على النماذج الحكومية اإللكترونية وتعبئتها
 26.75%

 عمليات السداد عبر االنترنت لألجهزة الحكومية
 50.13%

37.42% 
62.58% 

نعم

ال

الخدمات الحكومية64
اإللكترونية
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الشؤون اإلسالمية
والحج والعمرة
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الداخل

عدد الحجيج من التوحيد إلى اليوم

المعتمرين لعام 1440هــ

11,700.368
الخارج 

7,457,663

 59,000,000+

 1390- 1439هـ
 حاج منذ

 54,000,000+
حاج خالل

 الـ 25 عام األخيرة
حاج خالل

الـ 10 أعوام األخيرة

 23,000,000+

الداخل

 القوى العاملة لخدمة الحجاج

الحجاج لعام 1440هــ

634,379

350,830

الخارج 
1,855,027

الحج والعمرة65
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مساحة المجمع

م25,0002
خط معتمد للتنفيذ

13

إصدار مخصص للبيع
 49

يتضمن 74 لغـة
3916

إفريقيةأوروبية أسيوية
19

 1984م - 1405هـ 
 318,155,274 تأسس 

نسخة من مختلف اإلصدارات
تم توزيعها خالل 36 عام

زائر شهرًيا
60,000

18
يتم توزيعها سنوًيا
مليون نسخة

مجمع الملك فهد66
لطباعة المصحف الشريف 
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تأسس المركز الثقافي اإلسالمي1,944
في مدينة لندن

أول مؤسسة دعوية في اليابان 1,974

مسجد حول العالم

210+ 

1,500+ 

تهدف إلى:

مركز إسالمي حول العالم

التعريف باإلسالم تعريًفا صحيًحا

خدمة ودعم جميع المسلمين في كل بقاع األرض

نشر العلم الشرعي المعتدل

تحقيق مبدأ التكافل االجتماعي

غطت المراكز خدمة 5 قارات

المراكز اإلسالمية67
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السيـــاحــة والترفيـــه
والريــاضـــة
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72,389

3

المنشآت السياحية

المتوسط السنوي
لإلقامة

3,2ليالي
الوحدات السكنية

المفروشة

ليلة

2,9
الغرف الفندقية

+70ليلة
زائر للمملكة

منذ 2015 وحتى 2019

 552,556
123,279 

عامــــًال

سعودي

429,227
غير سعودي

%52,9
%51,1

المتوسط السنوي العام لإلشغال

الوحدات السكنية
المفروشة

%53,7
الغرف الفندقية

مليون

السيــاحـــة68
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قلعة وحصن في المملكة، ومن أبرزها 111 

قلعة الزريب

محافظة الوجه

ُبنيت 1617م 

لحماية قوافل الحجاج
والمواد التي يحملونها

قلعة أبو عريش

محافظة أبو عريش 

المراقبة والدفاع من
 القالع الحربية

ُبنيت قبل عام 991 هـ 

قلعة عيرف

حائل 

المراقبة والدفاع من
 القالع الحربية

ُبنيت 1840م 

قلعة تاروت

 جزيرة تاروت 

ُبنيت 1521م 

للمراقبة والدفاع 

 قلعة تبوك األثرية

تبوك على محطات 
طريق الحج الشامي

ُبنيت 1559م 

الستقبال الحجاج

قلعة الصعيدي

القريات 

الفترة النبطية

للسكن والمراقبة 

قلعة الدوسرية

جازان 

م1419 

استخدمت في الحرب 
والسياسة والتعليم

قلعة مارد

الجوف 

القرن األول الميالدي 

للمراقبة والدفاع 

قلعة المويلح

تبوك 

1560

للمراقبة والدفاع 

م

القالع والحصون69



88

شمال الرياض

الصمان 

منطقة الحرات

المنطقة الشرقية

 300 
منتشرة في المملكة تقع في

كهف ودحل

أبرز الكهوف

غار حراء
أعلى جبل النور شرق

 مكة المكّرمة

 ارتفاع 634م

كهف الطحلب

يتكون من هابط طويل للغاية
 أطلق عليه اسم (الحبل)

كهف درب النجم
تجويف يصل كل من عمقه

وقطره إلى نحو 100م

كهف المفاجأة
أكبر وأجمل الكهوف التي تم

اكتشافها في السعودية

مساحته 5.25 كم2

كهف شغفان
من أكبر الكهوف

طوله 2 كم2

ارتفاعه إلى ثمانية أمتار

ينخفض إلى 800 م تحت األرض

عين هيت
بالقرب من الخرج

مدخل لخزان ماء
 جوفي واسع

كهف السحالي
العديد من السحالي تتجول

حول سقفه

لزيارة الكهف يجب الزحف على
األيادي والساقين

الكـهـــوف70
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الحجر
(مدائن صالح)

سجل عام 2008

جدة التاريخية
سجل عام 2014

موقعي جبة وراطا
 والمنجور (الشويمس)

سجل عام 2015

الدرعية التاريخية
سجل عام 2010

أول موقع في السعودية
 ينضم إلى القائمة

أكبر موقع ُمصان لحضارة
 األنباط جنوب البتراء

يضم 111 مقبرة

على بعد 22 كـم من محافظة
الُعـال

ارتبط بالدولة السعودية األولى
والثانية وكانت عاصمة لهما

تأسس في القرن 15م

تضم عددًا من المعالم والمبانيتعود إلى عصور ما قبل اإلسالم
 األثرية والتراثية

واحة األحساء
سجل عام 2018

من أكبر وأشهر واحات النخيل
 الطبيعية في العالم

أكثر من 3 مليون نخلة منتجة
 ألجود التمور

يعود تاريخها إلى أكثر من 10 آالف يقع في منطقة حائل
سنة قبل الميالد

مواقــع التـــراث71
العالمـــي
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 %59,5 %40,5

أسباب ممارسة الرياضة في المجتمع

اللياقة البدنية ترويح عن النفس

 إناث ذكور
 %58,5 %33

 إناث ذكور

 %54,7 %69,7

تحسين المظهر الخارجي تعزيز الصحة

 إناث ذكور

 %4,9 %3,6

محاكاة المجتمع

 إناث ذكور

 %25,6 %46,9
 إناث ذكور

الشباب والرياضة72
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ملعب الملك فهد الدولي
 الرياض

 أكبر استاد كرة قدم في المملكة
يستوعب 68,000+ متفرج

ملعب الملك عبدالعزيز
 مكة المكرمة 

افتتح عام 1986م
يستوعب 38,000 متفرج

استاد األمير عبدهللا الفيصل
جدة

يستوعب 18,000 متفرج
أكثر المالعب في السعودية

حماسًا لقرب الجماهير من أرض
الملعب

استاد األمير فيصل بن فهد
الرياض

افتتح عام 1969م
معروف بـ (ملعب الملز)

يستوعب 22,250 متفرجًا

مدينة األمير سعود بن
جلوي الرياضية

 الخبر
افتتح عام 1983م

يستوعب 15,000 متفرج

مساحة 500,000م2
افتتح عام 1987م

تكلفة إنشائه 460,000,000 دوالر

مدينة الملك عبدهللا
الرياضية

جدة
يستوعب 62,000 متفرج

افتتح عام 2014م

المدن الرياضية73
السعوديــــة
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الطـاقــــة



حقل رئيسي للنفط والغاز 100

%60 من اإلنتاج من حقل الغوار
من إنتاج النفط في المملكة

من خمسة حقول 40%
االحتياطي النفطي

المثبت 266

سعة حقل الغوار
أكبر حقل نفط في العالم
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تريليون قدم مكعب احتياطيات الغاز 303

70 
مليار برميل 

مليار برميل 

النفــط والغـــاز74
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1962
50,130

1967
88,857

1970
117,417

1980
337,569

1990
164,242

2000

228,238

 2010
242,509 

2015
261,451

2019
256,890 

صــادرات النـفــط75
الخــــام/برميــل



منجم عامل، تنتج 12

المساهمة في الدخل الوطني 22.5 
مليار ريال

مليون طن
فوسفات

95

3.2

أوقية ذهب

 19
من الفوسفات والحديد

واأللمنيوم والزنك والنحاس

2.78 مليار طن

مليون طن
أمونيا

2.3 
طن

ألمنيوم

921.00
أونصة
ذهب

 415,00 

االحتياط

 مليون

المعادن النفيسة76
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 القطاع السكني

جيجاوات / ساعة
الطاقة الكهربائية المستهلكة موزعة على 299,188

130,428

ميجاوات
 استهالك الطاقة الكهربائية

299,188
ميجاوات

 القدرات المتاحة إلنتاج الكهرباء

76,941 

 القطاع التجاري
46,849

 القطاع الحكومي

جيجاوات / الساعة
الكهرباء المنتجة

تصـــديـــــر551,459

36
جيجاوات \ ساعة

استيراد

2
جيجاوات \ ساعة

 القطاعات األخرى

43,909

19,824

 القطاع الصناعي
58,177

الطاقة الكهربائية77



المفاعالت
الكبيــــــــرة

97

مفــاعـــًال

 17 
ميجاوات كهرباء/ساعة 

للمفاعل الواحد

احتيــاطي
اليورانيوم

 طـــن

60,000%6-5 
 من االحتياطي العالمي

المفاعالت
ك وتطوير تقنياتالصغيـــــرة تمل¾

الطاقة الذرية وبنائها
في أماكن منعزلة

تناسب تحليـة الميــاه
وتطبيقات الصناعات

 البتروكيميائيــة

معدل اإلنتاج

1200 - 1600

الطاقــة الذريـــة78
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إطالق العمل على محطتين شمسيتين

بقدرة 3 جيجاواط و4.2 جيجاواط 

تصنيع وتطوير األلواح الشمسية

توليد الطاقة الشمسية بقدرة
ما بين 150 - 200 جيجاواط عام 2030م

مليار دوالر قيمة المشروع  200

2018

قطـــاع الطاقــة79
الشمسيــــة 
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إجمالي
الطاقة المنتجة

ميجاواط / الساعة

113
 إنتاج الطاقة عبر استخدام قـوة
الجاذبية األرضية نتيجة سقــوط
 الميــاه مــن ارتفاعـات مختلفـة
 إلدارة التوربيـنـــات المخصصـــة

لتوليـــد الطاقــــة

الطاقة الكهرومائية80
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من منازل المملكة ُأوِصل إليها الكهرباء

 الطاقة الشمسية

حطــــب

كهربــــاءغــــــاز
1.6%89.34%10.18%

99.99%

 أخــــرى
0.18% 0.30%

الوقـود المستخــدم81
فـي المنـــازل
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المنشآت االقتصاديـة



102

واجهات المستقبل 82
مشروع نيوم مشروع القدية

334 كم2 
مدينة الريــاض

26,000 كم2 

500 مـليـــار ريــال تكلفـة  8 مليـار دوالر تكلفـة

300 مــرفـــق
ترفيهي وتعليمــي

16 قطـاع تقني

مشروع أماال مشروع البحر 
األحمر للتطوير

يقــع بيـن أملـج والوجــه 
على سـواحل البحر األحمر

أطلقــــــــــه صنـــــــــدوق 
االستثمــــارات العـــامـــة

 30,000 كم2

ضمــــن محميــــة األميـــر 
محمــــــد بـــــن سلمــــان 

الملكية

تتــألف مــن أرخبيــل 
وصــحراء وبركان هامد

 يقــوم علــى
السيــاحــة الفـاخــرة

8,000
غــرفــــة فندقيــة
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مترو الرياض ومترو جّدة مشروع جبل عمر

231,939.23 م2

أكبـــر مشــاريـــع التنقــل 
الحضرية عالمًيا

4.4 مليــــار دوالر تكـلفــة 

مكة المكرمة

6 خطـــوط نقـــل

 176,000 كم2

85 محطـــة في المدينة36,000 زائــــر سنــــويــــًا

مشروع الوديان حديقة الملك سلمان
 7,000,000م2 13,000 كـم2

مســرح وطنــي بـ 8,000 
مقعد في الهواء الطلق

12 منطقـة

16 فنـدقـًا  2.7 مليـــار دوالر تكلفة

20,000 وحـــدة سكـنيـــة

مشــاريــع عمـالقــة83
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مدينة جازان االقتصادية مدينة الملك عبدهللا 
االقتصادية

375 مليـــار ريـــال تكلفــة
103 كـــم2

تــهــــدف إلــــى جــذب 
االستثمــار والتنـافسيـة

ساحل بطول 11.5 كم2

صناعات ثقيلة وثانوية، 
وعمليات تبادل التقنيات

مدينة األمير عبدالعزيز 
بن مساعد

مدينة المعرفة 
االقتصادية

5 كم2 عــن الحــرم 
النبوي الشريف

تقـع فـي منطقـة حــائل

25 مليــار ريــال تكلفة

156,000,000م2 20,000 فـرصــــة عمــــل

 30 مليـــار ريــال تكلفة

أربـــع مـــدن اقتصـــاديــــة أطلقــت عـــام 2005 بتكـلفـــة

مليـــار ريـــال 455

مدن اقتصادية84
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 القطاع العسكري
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سـت عـام 1343هـ فـي  األمـن العـام ُأس¹
مكــة المكــرمــة

القطاعات العسكرية 
الداخـــليــة 85

ســــت عــــام 1961م  الجــــوازات ُأس¹

ســـت عـــام 1410 هــ أمــن الطـــرق ُأس¹

الدفــاع المدنــي، وأول فـرقــة إطفــاء 
لــت عــام 1927م ُشك¹
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إجمالي أفراد الجيش

803,000

طائرة
879

ذاتية الدفع
705

مدفعية متحركة
1,818

حاملة صواريخ
122

دبابة
1,062

عربة مدرعة
12,825

القــــــــــوات 
المسلحـة 86

ترتيبها عالمًيا
17
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السعودية والعالم
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مـبـــادرات الســـالم 87
مبادرة السالم 

السعودية 1981

طرحـت فـي قمـة فـاس 
1981

طرحهـا المـلك فهـد بـن 
عبد العزيز رحمه هللا

نصهــــا: "حـــق كـــل دول 
المنطقة العيش بسالم"

رفــض المبـادرة كـل مـن: 
سوريـــا والجزائـــر وليبيــا 

والعراق

المبادرة العربية 
للسالم

طـرحـت في قمة بيروت 
2002

أطلقهـا المـلك عبـد هللا 
بن عبد العزيز رحمه هللا

وافقــت الــدول العربيــة 
جميعها على المبادرة

اتفاق الرياض

تم توقيعه في 5 نوفمبر 
2019

برعاية الملك سلمان بن 
عبد العزيز

إنــهـــاء الصـــــراع بـيــــن 
الحكـــومـــــة اليمنيـــــــة 
والمجلـــس االنتقـــالـــي 

الجنوبـــي

المبادرة العربية 
للسالم

ُطـرحـت في قمة بيروت 
2002

أطلقهـا المـلك عبـد هللا 
بن عبد العزيز رحمه هللا

وافقــت الــدول العربيــة 
جميعها على المبادرة
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االتفــاقيــات 
الدولـيـــة 88

وقعت عليها المملكة

منها:

وثيقة590

االتفاقيات والمعاهدات الدولية العامة

وثيقة64

االتفاقيات الدولية الثنائية

وثيقة488

االتفاقيات الدولية متعددة األطراف

وثيقة38
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عضــويـــة المنظـمــات 
اإلقليمية والدولية 89
منظمة تشارك المملكة بعضويتها

:55 من أبرزها

 المــصــــرف العــــربــــــي للتنميــــة
االقتصادية في أفريقيا

ABEDA

AFDBبنـــك التنميــــة األفريقــــي

 الصــنـــدوق العـــربــــي للتنمــيـــــة
AFESDاالقتصــاديــة واالجتمــاعيــة

AMFصنـــدوق النقـــد العـــربــــي

BISبنــك التسـويــات الدوليـــة

CAEUمجلس الوحدة االقتصادية العربية

CPمنظمة الشلل الدماغي العالمية

FAOمنظمــــة األغـذيــــة والزراعــــة

G20مجموعــــة العشــــرون

G77مجموعـة 77 التابعة لألمم المتحدة

GCCمجلـــس التعـــاون الخليجـــي

IAEAالوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة

IBRDالبنـك الدولـي لإلنشـاء والتعميـر

ICAOمنظمة الطيران المدني الدولية

االختصـــاراســـم المنظمـــة
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الدبـلوماسيـة 90

سفـــارة وقنصليـــة 
داخــل المملكــة

105102
سـفـــــارة وقنصـليــــــة 
سعودية خارج المملكة

27
أوروبـــــا

34
آسيـــــا

2
أستراليـا

29
أفريقيــا

10
أمريكا الشمالية
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